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Ribbon, 100% bomull
Storlek:ca         20 cm till spetsen
Garnåtgång:     1 n. fg 04 eller 01



Virkad grytlapp
RIBBON, 100% bomull
2377

Storlek till spets: ca 20 cm
Garnåtgång:   1 n.fg 01 (svart) alt fg 04 (vit) 
  
Virknål:  Svarta Fåret 7 mm

Virkfasthet: ca 11 fm med virknål 7 = 10 cm.  OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till 
en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får arbetet fel mått 
och angiven garnåtgång kan ändras.

Virkförklaringar:
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X – X till önskat 
antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda 
m på nålen.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag igenom garnet och direkt genom m på nålen.

GRYTLAPP
Virka 10 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm. Virka 16 fm om ringen och sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 1: Vänd med 1 lm och virka 1 fm i var och en av de 4 följ fm, 1 fm + 2 lm + 1 fm i nästa fm, 1 fm i var 
och en av de 4 följ fm.
Varv 2: Vänd med 1 lm och virka 1 fm i var och en av de 5 följ fm med nedtag i bakre maskbågen, 1 fm + 2 lm 
+ 1 fm om de 2 lm på föreg varv, 1 fm i var och en av de 5 följ fm med nedtag i bakre maskbågen.
Upprepa varv 2 hela tiden och det blir 2 nya m för varje varv. Avsluta när det finns 19 m på var sida om lm i 
mitten, eller fortsätt att virka till önskad storlek. 

Design och beskrivning:
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se

Styling och foto: Angelica Broberg

0           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10         11         12         13         14          15          16         17         18        19
Copyright © Svarta Fåret


